
Tělocvičná jednota Sokol Klatovy- oddíl šachu 
 

Kpt. Jaroše 118, 339 01 Klatovy,  www.sachy-klatovy.cz 

 

 

Vážený pan 

Ing. Vladimír Hadraba  

e-mail: v.hadraba@volny.cz 

 
 

 

Přihláška do konkursu na pořadatele 

 

„Mistrovství ČR dětí do 8 let 2015“ 
 

 

 Zasíláme Vám přihlášku do konkursu na pořadatele „Mistrovství ČR dětí do 8 let 

2015“. Zároveň Vás žádáme o potvrzení došlé přihlášky.  

 

 

 

  S pozdravem a na další spolupráci se těší 

 

 

         Ing. Karel Nováček 

         Šachklub Sokol Klatovy  

        

 

 

 

V Klatovech, dne 30.12.2014 

 

 

Příloha:  Přihláška s podmínkami pořadatelství 

 

 

 

 

Kopie: Předseda Komise mládeže ŠSČR, Ing. Jiří Havlíček, e-mail: jiri.havlicek@chess.cz 
 

 

 



„Mistrovství ČR dětí do 8 let 2015“‘ 
 

konaný v rámci oslav 1000 let šachu v Klatovech (1015-2015) 
 

 

 

Pořadatel:  Šachklub Sokol Klatovy 

Místo:  Kulturní dům Klatovy  

Termín:  sobota 9. 5. - neděle 10. 5. 2015 

 

Ředitel turnaje: Václav Kopecký, Buková 21, 339 01 Klatovy, t.b. 376 392408,  

m: 721 574065 e–mail: kopeckychess@seznam.cz 

 

Hlavní pořadatel: ing. Karel Nováček, karel.novacek@quick.cz, 737337955  
 

Hlavní rozhodčí: ing. Petr Herejk – ústřední rozhodčí 

 

Pomocný rozhodčí: Václav Kopecký - rozhodčí II.třídy + další 2 rozhodčí min. III. třídy  

 

Nabídka ubytování:  

 

Ubytovací zařízení 
Vzdálenost 

od hr.sálu 
Popis ubytování Počet Kč/lůžko 

Ubytovna ISŠ 200 m 2 lůž pokoje , příslušenství pro buňky 2+2,  110 220 

Beránek-ubytovna 500 m 3-4 lůž. pokoje se SZ na patře pro nenáročné 30 180 

Beránek-penzion 500 m 2-4 lůž. pokoje se soc. zař.,  20 270 

Hotel  Sport 900 m 
nově zrekonstruované 2-4 lůž. pokoje se soc. 

zařízením  
50 270 

Penzion  Na vršku 1,3 km 
2-4 lůžkové pokoje se soc. zař. v rod. domku, ideální 

pro celé výpravy z oddílů  
20 290 

Penzion  Hejtman 200 m komfortní 2-3 lůž. pokoje nedaleko hracího sálu 20 290 

Penzion  Princ 300 m komfortní 2-4 lůž. pokoje nedaleko hracího sálu 15 290 

Penzion  Nela 900 m pěkné 2-3 lůž. pokoje s příslušenstvím v rod. domku 20 290 

Penzion Klatovský dvůr  700 m pěkné, 1-4 lůžkové pokoje se SZ nedaleko hracího sálu 20 290 

Penzion Na Úhlavě 3 km 
nové, 2-4 lůž. pokoje s příslušenstvím, v klidné části 

na okraji města Klatov,  
25 290 
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Stravování: KD Klatovy, snídaně, obědy i večeře v objektu, kde se bude hrát. 

Možnost objednat i jednotlivou stravu. Lze objednat vegetariánskou i 

bezlepkovou stravu. Jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách.  

V ceně jídla je pitný režim (čaj, šťáva) 

 

a) Dětské porce: 170 Kč, snídaně 45 Kč, oběd 70 Kč, večeře  55 Kč    

b) Dospělé porce: 210, Kč snídaně 55 Kč, oběd 85 Kč, večeře 70 Kč    

 

 

Hrací místnost: KD Klatovy, reprezentativní prostory hlavního sálu nebo balkónu 

 

 

Turnajové tabulky: v předsálí budou vyvěšeny startovní listiny, nasazení kol, výsledky a 

průběžné pořadí po každém kole 

 

 

Zveřejňování výsledků: v sobotu budou výsledky a pořadí zveřejněny na webových 

stránkách Sokola Klatovy : www.sachy-klatovy.cz 

 

 

Ceny:   - vítěz kategorie získá pohár 

   - první tři v pořadí získají medaile + diplom 

- v každé kategorii bude odměněno věcnou cenou prvních deset hráčů  

- každý účastník obdrží pamětní list event. plaketu 

- cenový fond min. 12.000,-Kč    

 

 

Doprovodný program a další vyžití: 

 

 uspořádáme doprovodný turnaj pro trenéry, vedoucí, rodiče a příchozí. Startovné 

150 Kč, věcné ceny  

 

 pro účastníky připravíme tento mimošachový program : 

o zajistíme halu pro stolní tenis 

o zajistíme hřiště na fotbalový turnaj 

o zajistíme prohlídky historické části města Klatov 

o zajistíme pro účastníky vstup do katakomb a na Černou věž 

o zajistíme dětské atrakce v čase mezi jednotlivými koly  

 

 

 

Startovné:    200,-Kč, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma 

 

 

http://www.sachy-klatovy.cz/


Dotace ŠSČR: 5.000 Kč bude využita na náklady pořadatele (pronájem hrací místnosti, 

odměny rozhodčím, ceny, zajištění hracího materiálu, propagace) 

 

 

Požadavky ŠSČR: - všechny body požadované v konkurzních podmínkách se zavazujeme 

splnit 

- text propozic ke schválení KM ŠSČR bude předložen nejpozději do 

31.1.2015  

 

 

 

Výhody pořadatelství  „MČR dětí do 8 let 2015 v Klatovech“ 

 Zkušenosti pořadatelského týmu Sokola Klatovy s tradičním turnajem O pohár města 

Klatov (23 ročníků ,kolem 200 hráčů) 

 Pořádání MČR mládeže v rapid šachu 2010 

 Pořádání MČR družstev mladších žáků 2011 

 Pořádání MČR mládeže v rapid šachu 2012 

 Pořádání MČR mládeže v rapid šachu 2013 

 Ideální hrací prostory v Kulturním domě Klatovy  

 Prostorné místnosti pro analýzy v Kulturním domě Klatovy  

 Cenově dostupná nabídka ubytování v různých typech ubytování + stravování 

v restauraci KD Klatovy  

 Každý hráč bude mít dostatek prostoru pro svou partii 

 Vhodné prostředí pro rozbory partií 

 On-line  aktualizace výsledků na webových stránkách Sokola Klatovy  

 Kvalitní informovanost o průběhu jednotlivých kategorií - turnajové nástěnky 

 MČR se koná v rámci oslav 1000 let šachu v Klatovech (1015-2015) 

 

 

V Klatovech 30.12.2014 

 

 

     

 Ing. Karel Nováček 

Šachklub Sokol Klatovy 
 


